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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury łużyckiej•	
Stanowisko jest położone na N i NE łagodnych stokach rozległego cypla, 

o glebie typu „czarna ziemia”, wykształcona na podłożu ciężkiej morenowej gli-
ny. Zostało ono odkryte w kwietniu 2000 r. podczas badań powierzchniowo-
sondażowych prowadzonych przez Centrum Badań Archeologicznych Funda-
cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z planowaną 
budową autostrady Al. Na ich podstawie całkowitą powierzchnię stanowiska 
oszacowano na 9,50 ha. Bezpośrednio zagrożone budową autostrady jest 4,30 
ha. Pas kolizji przebiega z północno-zachodniej na południowo-wschodnią 
przez południowo-zachodnią część stanowiska. Archeologiczne badania ra-
townicze na tym stanowisku rozpoczęto w 2000 r. Prowadził je Zespół ds. Ra-
townictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Pozna-
niu. Pracami bezpośrednio na stanowisku kierowała mgr Joanna Pyzel (autorka 
sprawozdania).

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2001-2002”, s. 154-155.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 stanowisko grobowe (kurhanowe?) kultury ceramiki sznurowej- neolit 
schyłkowy/ wczesny okres epoki brązu

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 23 do 31 sierpnia 
przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie w Cheł-
mie). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 137,50 m².

Stanowisko piaskowe, kopce kurhanów prawie zupełnie zniwelowane 
w wyniku prac polowych. Warstwa humusu współczesnego i piaskowy calec 
z orsztynowym żyłkowaniem, w który wkopano groby (dwa lub trzy) plus dwie 
jamy. Odkryto szkielet ułożony na boku w orientacji zachód-wschód (z głową 
na zachód) bez wyposażenia oraz liczne wyposażenie: grociki krzemienne, na-
rzędzia kamienne (topór, fragment topora, płytka szlifierska), narzędzia krze-
mienne oraz ułamki naczyń w grobach nr 2 i nr 3, które mogą stanowić jedno 
założenie (grób niszowy).

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Muzeum Chełm-
skim w Chełmie

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych” lub APS.

Badania będą kontynuowane.

•	 grób kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit – wczesny brąz)
Badania prowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Muzeum w Międzyrze-

czu). Finansowane przez Lubuskiego WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań.

Lisewo, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121

Ludwinowo, st. 3,  
gm. Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 49-47

LUDWINOWO, st. 7,  
gm. Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP- 49-47/58

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Markowice, st. 26, 
gm. Kleszczewo,  
woj. wielkopolskie

MAZIARNIA, st. 17,  
gm. Żmudź, woj. lubelskie, 
AZP 83-91/93

MIĘDZYRZECZ, st. 106, 
gm loco woj. lubuskie, 
AZP 51-15/123
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Stanowisko odkryto przypadkowo na podwórzu posesji mieszkalnej na 
wschodnim krańcu zwartej zabudowy miasta, w pobliżu łagodnej krawędzi do-
liny Obry. W wyniku porządkowych prac ziemnych uszkodzono grób szkiele-
towy kultury ceramiki sznurowej ze schyłkowego neolitu lub początku epoki 
brązu. W wyniku otrzymanego zgłoszenia przeprowadzono niezwłocznie nie-
wielkie, interwencyjne prace polegające na odsłonięciu oraz wyeksplorowaniu 
niezniszczonego fragmentu jamy grobowej i zalegającej in situ części pochówku 
wraz z inwentarzem grobowym. Odzyskano również zniszczoną część szkieletu 
wraz z inwentarzem. Stwierdzono, że szkielet był ułożony w charakterystycznej 
pozycji na boku, z podkurczonymi nogami. Klasyfikacja kulturowa grobu zosta-
ła potwierdzona przez wyposażenie składające się z dwóch naczyń zdobionych 
ornamentem wykonanym przez odciski sznura.

Z powodu unikalnego charakteru znaleziska zdecydowano o wykonaniu 
sondażowego rozpoznania terenu wokół znaleziska. Przeprowadzone w ra-
mach trzech sondaży o łącznej powierzchni 32 m² wykopaliska o zakresie silnie 
ograniczonym przez sąsiadującą zabudowę i niewielkie rozmiary podwórza po-
sesji przyniosły wynik negatywny, będący zarazem odpowiedzią na postawione 
pytanie: w bezpośrednim otoczeniu grobu raczej nie było innych pochówków.

Wykonano również ekspertyzę antropologiczną szkieletu (dr Marta Krenz-
Niedbała, Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu): mężczyzna, wiek 22-25 lat.

Dokumentacja znaleziska i badań oraz materiały zabytkowe znajdują się 
w Muzeum w Międzyrzeczu.

Badania zostały zakończone.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada z okresu neolitu
osadnictwo kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu•	
ślad osadniczy z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 11 paździer-
nika, przez mgr. Witolda Migala (Pracownia Usług Graficznych). Finansowane 
przez Mazowieckiego WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
296 m².

Podczas inspekcji konserwatorskiej 12 września 2000 r. stwierdzono nisz-
czenie stanowiska spowodowane intensywnymi pracami rolnymi. W związku 
z tym zdecydowano o przeprowadzeniu badań ratowniczych.

Eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi o grubości 3-4 cm. 
Pod humusem (piaszczysta ziemia orna o grubości 20-30 cm) zalegał calec 
w postaci jasnożółtego piasku. W otwartych wykopach zlokalizowano 53 obiek-
ty zachowane na poziomie stropu calca. Obiekty to nieregularne lub w więk-
szości zbliżone do owalu jamy o wypełnisku w postaci brunatnoszarej lub bru-
natnoczarnej ziemi. W profilu jamy rysowały się jako niecki o zaokrąglonych 
dnach.

Znaleziono 1156 fragmentów ceramiki starożytnej, 16 krzemieni, 3 frag-
menty obrobionych kamieni i 5 fragmentów kości.

Eksploracja potwierdziła stałe niszczenie stanowiska przez orkę. Przy dalej 
postępującej degradacji dojść może do całkowitego zniszczenia centralnej czę-
ści stanowiska położonej na wierzchołku łagodnego wzniesienia.

Niezbędne wydaje się przebadanie części centralnej stanowiska na obsza-
rze około 10 arów, gdzie odkryto wiele obiektów dających się powiązać z wcze-
sną epoką brązu – kulturą trzciniecką.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w WUOZ w Ostrołęce.
Badania będą kontynuowane.

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie

OBIERWIA-SMOLIŃSKA, 
st. 10, gm. Lelis,  
woj. mazowieckie,  
AZP 37-70/52
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